
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202202/0246

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Agricultura

Orgão / Serviço: Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A que usufrui no serviço de origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

O posto de trabalho é na Direção de Serviços de Competitividade, cujas, 
competências se encontram descritas no artigo 4.º do Despacho n.º 179
-A/2014, sendo de assinalar, designadamente:

a) Contribuir para a definição das regras da Política Agrícola Comum, 
nomeadamente no âmbito de instrumentos setoriais ao abrigo da organização 
comum dos mercados agrícolas e na conceção do plano estratégico nacional;
b) Propor e acompanhar as medidas de aplicação dos regimes comunitários de 
regulação dos mercados agrícolas, nomeadamente no quadro da Organização 
Comum de Mercados Agrícolas, bem como a sua aplicação nacional;
c) Analisar a estrutura e evolução das cadeias do setor agroalimentar ao nível 
dos segmentos da produção, da transformação e da comercialização, incluindo 
as iniciativas interministeriais sobre o acompanhamento das relações no setor 
agroalimentar;
d) Propor, coordenar e acompanhar medidas de política de reforço da 
organização da produção, incluindo a aplicação dos regimes nacionais de 
reconhecimento de organizações de produtores e de organizações 
interprofissionais;
e) Apoiar a definição das medidas de política de valorização e de diferenciação 
da qualidade agroalimentar;
f) Coordenar, com as entidades competentes das Regiões Autónomas, a 
elaboração e acompanhamento dos programas comunitários para as regiões 
ultraperiféricas;
g) Propor e acompanhar as medidas no domínio da agricultura e do 
abastecimento alimentar, em situações de emergência, no quadro do sistema 
nacional de planeamento civil de emergência;
h) Assegurar a representação nacional nas instâncias comunitárias e 
internacionais nas respetivas áreas de competência

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Ciências Agrárias, Ciências da Nutrição e Alimentação, Economia, Gestão ou 
Medicina Veterinária
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Agricultura, Pecuária e  Recursos Naturais Ciência Agrária/ Agrícola e Agricultura Engenharia das Ciências Agrárias / 
Agrícola

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Gabinete de 
Planeamento, 
Políticas e 
Administração 
Geral

2 Praça do Comércio Lisboa 1149010 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 2

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Requisitos específicos - os candidatos devem ainda possuir:
a) Bom domínio da língua inglesa falada e escrita;
b) Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Requisitos preferenciais – candidatos que comprovem possuir experiência 
relevante em:
a) Experiência em consulta, interpretação e aplicação de legislação nacional e 
europeia do setor agroalimentar;
b) Conhecimento da estrutura e composição da cadeia de valor da fileira 
agroalimentar e da sua organização e regulação;
c) Experiência em gestão de regimes e instrumentos de apoio ou de regulação 
UE, aplicados ao setor agrícola e à cadeia de valor agroalimentar;
d) Conhecimento dos principais dossiers em discussão no âmbito das políticas 
públicas nacionais e da UE, designadamente a Política Agrícola Comum, 
Estratégia do Prado ao Prato, combate ao desperdício alimentar.

Envio de Candidaturas para: dsrhdo@gpp.pt

Contacto:  dsrhdo@gpp.pt; 213234835

Data Publicitação: 2022-02-09

Data Limite: 2022-02-23

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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A candidatura deverá ser enviada por correio eletrónico para dsrhdo@gpp.pt, identificada em assunto com o presente código da 
oferta BEP, seguido de 
"Recrutamento por mobilidade – DSC". No corpo da mensagem o/a candidato/a deverá elaborar requerimento dirigido ao Diretor-
Geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, do qual conste: - identificação da referência do posto de 
trabalho a que se candidata; - a modalidade de vínculo de emprego detido; - carreira e categoria, posição e nível remuneratório 
detido, bem como o respetivo montante; - contacto telefónico e endereço eletrónico. Em anexo, o/a candidato/a deverá ainda 
juntar currículo profissional devidamente atualizado, bem como outros documentos que considere relevantes para a avaliação da 
candidatura. A seleção será efetuada tendo em conta a experiência profissional detida, sendo convocados/as para a entrevista 
apenas os/as candidatos/as que se considerem corresponder ao perfil pretendido para o posto de trabalho em apreço.
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